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2.– 4. října 2008 se konaly v Brně již 10. čes ko-slovenské dialogy o bolesti s mezinárodní
účastí. Na kongres bylo přihlášeno 350 účastníků
a bylo přítomno 21 vystavovatelů. Kongres měl
velmi nabitý program s minimem přestávek, aby
bylo možno zvládnout 41 lékařských přednášek
v limitovaném časovém termínu kongresu. Součástí odborného programu byla 3 satelitní firemní
sympozia, která se zabývala opioidy. Tradičně bylo
přihlášeno i 12 sesterských přednášek na sobotní
dopolední blok. Tato událost se tradičně pořádá ve
spolupráci Společnosti pro studium a léčbu bolesti
ČLS JEP se Slovenskou algeziologickou odbornou společností (Slovenská spoločnosť pre študium a liečbu bolesti).
Hlavním mottem tohoto setkání, které se konalo
v brněnském hotelu International, bylo heslo
„Aktivitou proti bolesti“. Kongres byl zahájen předsedou vědeckého výboru prof. Rokytou, prezidentem kongresu prim. Kozákem, prim. Haklem, předsedou organizačního výboru a představiteli univerzity. Úvodní přednášku prezentovala prof. Anna Maria
Aloisi z univerzity ve Sieně. Její přednáška předznamenala celý první blok, který měl spíše vědecké
zaměření a vycházel z valné části z tématu, které
vyhlásila Světová algeziologická organizace (IASP)
pro rok 2008 „Bolest u žen“. Přednáška se zabývala
nejen rozdílným vnímání bolesti u žen a u mužů,
ale i genetickými vlivy a hormonálními změnami,
které mohou vnímání bolesti u jednotlivých pohlaví
ovlivnit. V této přednášce zazněl i názor na vhodnost rozdílného léčení bolesti u obou pohlaví vzhledem k zásadním u rozdílu ve vnímaní i snášení
bolesti u obou pohlaví. Ve stejném dni bylo předneseno několik prezentací, které pojednávaly o úloze
kapsaicinu ve vnímání bolesti, přednášejícími byli
dr. Vlachová a dr. Paleček z Akademie věd. Ve druhém dni převažovaly klinicky zaměřené přednášky s různou tématikou. Ve sděleních dr. Kozáka
a dr. Vrby byly informace o současném postavení
neuromodulačních metod v léčbě bolesti, zazněly
informace z neurochirurgických postupů v léčbě
bolesti od autorů z Brna i z Prahy. Satelitní sympozia byla tři během celého kongresu, týkala se zejména
opioidní terapie, zajímavé bylo sponzorované sympozium, které se týkalo průlomové bolesti s prezentací nové formy léku na tento druh bolesti – intranazálně aplikovaný fentanyl. Zajímavou přednášku
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Obrázek 2. Zvaný host prof. Anna Maria Aloisi
z univerzity v Sieně

Obrázek 1. Předseda vědeckého výboru
prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc.

Obrázek 3. Předsednictvo – zahájení kogresu

s touto tématikou přednesl prof. Kres, příští předseda Evropské algeziologické společnosti (EFIC).
Součástí kongresu byla sesterská sekce, která měla
nadstandardní kvalitu, a autorky pojednávaly nejen
o léčebných metodách, ale i o komunikačních problémech mezi zdravotníky a pacienty při léčbě bolesti.

Na závěr kongresu bylo předáno pět cen za nejlepší
prezentace.
prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail: j.kozak@lfmotol.cuni.cz
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